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 30/10/2017: التاريخ

 3/2017/30014ص: الرقم
 

 
 
 

 رابطة الجامعيين / محافظة الخليل
 جامعة بوليتكنك فلسطين

 لجنة العطاءات المركزية
 

 كراسة الشروط والمواصفات الفنية

 كلية العلوم التطبيقية –اجهزة ومواد لمختبر التغذية الصحية والعالجية توريد ل
 3/2017/30014ص عطاء رقم:

 (200NIS) ثمن الكراسة بمبلغ
 (شيكل مائتا)

 30/10/2017الموافق  االثنينمن يوم  ابتداء  استالم كراسة الشروط 
 مع أطيب أمنيات

 رئيس دائرة المشتريات
 زينةأبو محمد رياض  األستاذ

 
 ومقرر لجنة العطاءات والمشتريات المركزية

riyad@ppu.edu 
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 إعـالن عن
زة ومواد لمختبر التغذية الصحية توريد اجه

 كلية العلوم التطبيقية –والعالجية 
 3/2017/30014الرقم: ص

 

اجهزة ومواد لمختبر توريد عن طرح عطاء  كلية العلوم التطبيقية /تعلن رابطة الجامعين/ جامعة بوليتكنك فلسطين
وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة  لموضحة في كراسةا، ضمن الشروط والمواصفات التغذية الصحية والعالجية

 -إتباع اآلتي: بالدخول في العطاء
من دائرة  أو قسم العطاءات  ( www.ppu.eduكاملة  من صفحة الجامعة ) استالم الكراسة .1

غير مستردة  كلشي مائتا(  NIS 200مقابل دفع مبلغ ) المشتريات المركزية في مقر رابطة الجامعيين
من يوم  اعتبارا   في البنك اإلسالمي الفلسطيني 30300تودع في حساب رابطة الجامعيين والجامعة رقم 

 .30/10/2017الموافق  االثنين
، على أن إجمالي قيمة العطاء وبظرف منفصل من %10بقيمة و نقدا أإرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية  .2

 .ول لمدة ال تقل عن تسعين يوما  الكفالة البنكية سارية المفعتكون 

 شاملة ضريبة القيمة المضافة. بالدوالرسعار األ .3

 رفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع العرض.إ .4

الموافق  الثالثاءيوم من ظهرا   الواحدةحتى تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالظرف المختوم  .5
 طة الجامعيين.راب –المشتريات المركزية  لدائرة  14/11/2017

 

 .0595095811جوال  أو 2233050/02هاتف  ساوي الحاج بدر . منال دمع  لمزيد من االستفسار يمكن االتصال
 

 أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء -مالحظة:
 

 
 رئيس دائرة المشتريات المركزية

 زينةأبو  سعدي محمد رياض األستاذ         
 
 
 
 

http://www.ppu.edu/
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 عامةمالحظات 
 كلية العلوم التطبيقية –هزة ومواد لمختبر التغذية الصحية والعالجية اج عطاء عن

 -:يرجى مراعاة اآلتي 
 

 اجهزة وادوات المختبراتتوريد في متخصصة  شركة يكون المتقدم للعطاء أنيجب  .1
 وفقا  للشروط الواردة في كراسة العطاء.

 شاملة ضريبة القيمة المضافة. ،بالدوالر األسعار .2

 .طاءشهادة خصم مصدر سارية المفعول مع العالرجاء إرفاق  .3

 ستالم أمر التوريد.من ا ينسبوعرد بتوريد األجهزة خالل أيلتزم المو  .4

حسب  كلية العلوم التطبيقية بالتنسيق مع المطلوبة جهزةاأليلتزم المورد بتوصيل  .5
 .صولاأل

 األسباب. إبداء، وبدون األسعار أقللجنة العطاءات غير ملزمة بقبول  .6

 السعر وفقا  للشروط الواردة في كراسة العطاء.يكون  .7
 التفاقية وحدة واحدة وتقرآن معا .بالجريدة وكراسة الشروط الفنية للعطاء وا اإلعالن .8

 يحق للجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء. .9
أو إلغاء بعض المواد الموجودة في  أو زيادة للجنة العطاءات الحق في إنقاص .10

 العطاء.

 على من يرسو عليه العطاء. أجور اإلعالن .11
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الموقع اسمي أدناه / قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزاما  كامال  وألتزم  أنا
بتقديم براءة ذمة  وأتعهد( يوما  من اليوم الذي يلي فتح العطاء، 90المقدمة من قبلي لمدة ) باألسعار

هذه الثبوتيات  ن ضريبة الدخل سارية المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر"خصم مصدر" م
التنسيق ب هاتشغيلو المطلوبة  جهزةاألبتوصيل ، كما أتعهد لدفع المستحقات الالزمة للمورد أساسا  
 في الجامعة. كلية العلوم التطبيقيةمع 

 وبناءا  على ذلك تمت المصادقة والتوقيع.

 ________________________________________كة:السادة / الشر 

 :____________________________________رقم المشغل المرخص

 :____________________________________________العنوان

 :_________________________________________رقم الهاتف

 :________________________________________رقم الفاكس

 

 التوقيع والخاتم

 تعهد وإقرار
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 تعليمات للمشاركين بالعطاء

 __________  المحترمين___________حضرات السادة : شركة_____

كلية العلوم  –اجهزة ومواد لمختبر التغذية الصحية والعالجية بعطاء توريد تعليمات للمشاركين 
 -مشاركة في العطاء ما يلي:لل التطبيقية

 ال يتجزأ وتقران معا. ا  الجريدة جزء وإعالنمواصفات تعتبر مقدمة كراسة الشروط وال .1

 دراسة كراسة العطاء دراسة وافية وااللتزام بها.المورد على  .2

 شاملة ضريبة القيمة المضافة. سعار بالدوالراأل .3

يجب على صاحب العطاء التوقيع على وثائق العطاء كما يجب ختم العرض وكافة مرفقاته بخاتم  .4
 صاحب العطاء.

 .والتشغيل والتركيبالنقل  مصاريغ جميع شامال  المورد سعر المقدم من يعتبر ال .5

ما لم تقبل بها لجنة العطاءات  ،يعتمد أي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات ال .6
 المركزية.

أن يضع أسعاره رقما  وكتابة على النموذج ويرفض أي عرض يحدث فيه المتقدم المورد على يجب  .7
 شا  في أسعاره ، واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المتقدم في وضع األسعار.تشوي

 ( يوما  من ثاني يوم من فتح العطاء على األقل.90مدة صالحية األسعار ) .8

 من إستالم أمر التوريد. ينسبوعتزم المورد بتوريد األجهزة خالل أيل .9

للدخول في العطاء كفالة بنكية  تأمينا   -الجامعين لصالح رابطة -على كل مناقص أن يرفق بالعطاء  .10
من قيمة  ةبالمائ عشرة %10أو شيك مصدق من قبل البنوك المحلية أو نقدا  بموجب سند قبض بقيمة 

 غير معززة بتلك التأمينات.الينظر في العروض وال عرضه 

، عن كل %1.5ر بنسبة التأخي تعليه تحسب غراما المحالةجهزة توريد األعن المورد ر في حالة تأخ .11
 للرابطة. التأمين المرفق بالعطاء وقيده إيرادا   ومصادرة قيمةيوم تأخير، 

سعار والشروط والطريقة ( تقوم لجنة العطاءات المركزية بتنفيذ العطاء مباشرة  باأل10لبند رقم ) الحقا   .12
 ة.( من ذلك الفرق كنفقات إداري%15، من السوق المحلي مضافا  إليه )المناسبة
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األجنبية ويجب أن تكون األسعار ثابتة  تلها عالقة بسعر صرف العمال تعدم وجود أي تحفظا .13
الفنية للمناقص في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به  تحتى إتمام االلتزاما

 تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبية.

المورد يحق إدخال أية تعديالت على وثائق العطاء. وإذا رغب  وال أدناه يقدم العرض على النموذج .14
تقديم مالحظات أو عرض بديل عليه تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شريطة تقديم العرض األصلي 

 حق النظر بالمذكرة أو رفضها.ولرابطة الجامعيين كما هو، 

ئي من لجنة االستالم وعلى تكون المحاسبة وصرف جميع المستحقات للمناقص بعد االستالم النها .15
 .األصولضوء نتائج الفحص واالستالم حسب 

تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال يكون واضحا  بصورة كافية أو يحتمل أكثر من تفسير  .16
أو كان ناقصا  في بيان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو لم يقدم على نموذج 

 عطاء.المقرر المرفق بال

البنود  الخيار في إلغاء أي بند وتبقى أسعارولرابطة الجامعيين ال يجوز تحميل بند على بند آخر  .17
 .للمتزايداألخرى ملزمة 

المتعلقة  والكتالوجاتكافة الوثائق  إرفاقمع  الموردة جهزةاألبيان مدة الكفالة على  مناقصعلى كل  .18
 .باألجهزة

مكمال لهذه الشروط في  جزءا  ة في النظام العام للمشتريات العامة والفنية المطبق طتعتبر الشرو  .19
 عطاءات رابطة الجامعيين.

قبل الموعد المحدد عة منه وتودع في صندوق العطاءات يجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موق .20
 .(24في بند رقم ) لفتح العطاء

تصحيح يجريه صاحب  ال يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة األسعار وأي .21
 العرض عليها يجب إعادة كتابته رقما  وكتابة والتوقيع عليه وختمه.

من قائمة  %10إذا بلغت فئات األسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من  .22
 األسعار جاز للجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض.

 ملزما  له.المورد يعتبر العرض المقدم من  .23

 .14/11/2017الموافق  الثالثاءيوم ظهرا  من  الواحدةآخر موعد لتسليم العروض في الساعة  .24
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 -:اجهزة ومواد لمختبر التغذية الصحية والعالجيةسعار توريد وامواصفات 

 
Total Price 

Unit 

Price 
Quantity Unit Specifications Machine No. 

    3 Device 
Medel Check Professional Blood 

Pressure Monitor 

Digital blood 

pressure  
1 

    2 Device 
Tanita Leicester Portable Height 

Measure 

Height scale 

stadiometer 
2 

    10 Device tanita weighing scale digital 
Weighing scale- 

digital 
3 

    20 Piece As in the photo  Measuring tape 4 

    1 Device 

Harpenden Skinfold Caliper Kit with 

Tape  &Block 

Or  

Lange Skinfold Caliper 

Skin fold 

caliper-digital 
5 

    3 Device 

Thomas 1042 Traceable ABS Plastic 

Shockproof and Waterproof Stopwatch 

with LCD Display, 0.01 percent 

Accuracy, 2-3/8 "Length x 2-1/8 "Width 

x 1/2 "Thick 

Stop watch 6 

    2 Device Jamar plus dynamomter  
Hand grip 

dynamometer 
7 

    3 Device Peak Flow Meter (Mini-Wright) Peak flow meter 8 

    10 Device 
Any weighting scale can measure from 

10 gm- 3 kg 

Digital kitchen 

food scale 
9 

    5 Device 
Accu chick  

Any other brand that we can find here  

Blood glucose 

level devices 
10 

    5 Kit 

LipidPlus LIPID & GLUCOSE 

TESTING - Lipid Profile & Glucose 

Measuring System, Thermal Printer, 

MD551 (Pack of 1) 

Blood lipid 

profile – test 

meter-kit 

11 
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    4 Book 

Books that descript  the food amount and 

category using  (NCES)  

http://www.ncescatalog.com/A-Guide-

to-Planning-Meals-for-

Diabetes_p_571.html 

http://www.ncescatalog.com/Healthy-

Food-Choices-Foldout-Meal-Planning-

Tool_p_697.html 

http://www.ncescatalog.com/Choose-

Your-Foods-Exchange-List--Single-

Copy_p_764.html 

http://www.ncescatalog.com/NCES-

Adult-Right-Size-Portion-Plate-Tear-

Pad_p_952.html 

Food atlas 12 

    5 Device Medel brand 
Heart rate 

monitor 
13 

    1 Device 

176X60X78 1 STEP BED MEDICAL 

CLINIC STUDY VISIT GIMA SET 

BED 

Bed 14 

    1 Program Nutritionist pro – software  
Food analyzer – 

soft ware 
15 

    5 Device Any available brand  
Digital 

pedometer 
16 

    2 Device Omron BIA  
Omron fat mass 

analysize 
17 

    1 Device   BMR calculator 18 

    2 Device 

Long bone caliper 

Bone Anthropometer Caliper Aluminum 

153mm Calibres Argentinos 

Bone caliper 19 

    1 Device   BMR calculator 20 

    1 Device Inbody 270 

Body 

composition 

analyzer 

21 

    1 Device 

Health O Meter 402LB Mechanical 

Beam Scale, Height Rod, 400 lb. 

Capacity, 10-1/2" x 14" x 3-1/4" 

Platform 

Weighing scale 

mechanical  
22 

  Total Price (USD) ** 
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Description link: 

 
1- https://www.amazon.co.uk/Medel-Check-Professional-Pressure-Monitor/dp/B004TPTUQ2 

measure-height-portable-leicester-tanita-http://www.eshopforsports.com/products/tanita -2 

 

4 :  

 

kit-special-caliper-skinfold-https://www.habdirect.co.uk/harpenden5  

 

grip/-hand-digital-plus-http://www.metriks.ca/product/jamar7:  

 

meter/-flow-http://www.pandamed.co.uk/product/peak8  

-STUDY-NICCLI-MEDICAL-BED-STEP-1-http://www.casaesport.it/catalog/176X60X7814 

-BED-SET-GIMA-VISIT 
 

 
 .0595095811جوال  أو 2233050/02هاتف  ساوي الحاج بدر .منال دمع  لمزيد من االستفسار يمكن االتصال

 

 

 .......................................................................:  ....................بالحروف المبلغ كتابة  

 

 :-ورداص بالمخ

 

 .....................................................................................................اسم الشركة: 

 

 

 

 ...........................................جوال رقم  :................ رقم فاكس: .........رقم هاتف : 

 

 

 

 للشركةختم الرسمي التوقيع وال

http://www.eshopforsports.com/products/tanita-tanita-leicester-portable-height-measure
https://www.habdirect.co.uk/harpenden-skinfold-caliper-special-kit
http://www.metriks.ca/product/jamar-plus-digital-hand-grip/
http://www.pandamed.co.uk/product/peak-flow-meter/
http://www.casaesport.it/catalog/176X60X78-1-STEP-BED-MEDICAL-CLINIC-STUDY-VISIT-GIMA-SET-BED-
http://www.casaesport.it/catalog/176X60X78-1-STEP-BED-MEDICAL-CLINIC-STUDY-VISIT-GIMA-SET-BED-

